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“Mas agora, libertados do pecado, e feitos servos de Deus,
tendes o vosso fruto para a santificação, e por fim a vida eterna”
- Romanos 6:22 -

IGREJA BATISTA

EM GUARABU

Multiplicadora da Graca
, e do Amor de Deus

ANO LVII I Nº 388 14 de março de 2021.

VIVA O PODER DE TRANSFORMAR
O amor é fruto do Espírito. Pelo amor demonstramos
“Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de
Cristo às pessoas com as quais nos relacionamos. O
poder, de amor e de equilíbrio.” (2Timoteo 1.7)
Espírito nos aperfeiçoa em amor. Aprendemos com
O apóstolo Paulo fala que Timóteo deve manter viva a
o apóstolo Paulo que o amor não é um sentimento,
chama do dom dado por Deus. A referência de dom aqui
mas uma atitude que é fruto do amor de Deus, do
é a presença do próprio Espírito Santo em nós. E descreve
sacrifício de Jesus e da ação do Espírito. Se o poder
o que ela faz em nós. A ação do Espírito se confunde com
nos torna capazes de suportar o sofrimento, o amor
o que Ele é. Por isso o apóstolo Paulo divide em duas
nos mostra o valor pelo qual sofremos. Ao amarmos,
perspectivas o que essa presença produz em nosso ser.
compreendemos o valor do outro. Quando o verdadeiro
A primeira perspectiva é da purificação, da retirada do e pleno amor está presente não existe o questionamento
que não é resultado da ação do Espírito. Neste sentido, sobre se vale a pena. O amor leva ao sacrifício. Quem
o apóstolo fala que a ação do Espírito não nos torna de fato tem a ação do Espírito Santo em sua vida, ama
covardes, pois o Espírito não tem tal característica. A e, por isso, cumpre a Grande Comissão.
covardia tem como origem o medo das consequências.
O equilíbrio também é resultado da ação do Espírito.
Paulo adverte a Timóteo que ele não deve se pautar pelo
Ele transforma a nossa mente e a torna sã. Sim, o
medo, pela covardia. Para cumprir a Grande Comissão
significado de equilíbrio é ter uma mente sã produzida
precisamos compreender que a presença do Espírito
pelo Espírito Santo. Ele não permite os radicalismos ou
deve lançar fora o medo de qualquer coisa que possamos
outros erros tolos, mas nos dá sabedoria. O equilíbrio é
perder por testemunhar de Jesus, pois tudo que temos é
fundamental para cumprirmos a Grande Comissão, nos
Dele. Nada de fato é nosso.
dando sabedoria para realizarmos aquilo que nosso
A segunda perspectiva é da capacitação, do que Senhor espera de nós.
é acrescentado pela ação do Espírito em nós. Paulo
A ação do Espírito Santo transforma. Transforma
aponta que o Espírito Santo tem como algumas de
quem por Ele se deixa conduzir. Transforma o mundo
suas características o poder, o amor e o equilíbrio. Estas
com os que se deixam conduzir por Ele. Por isso o
três características são repassadas às pessoas que se
desafio desta campanha, viver o poder que transforma.
submetem à ação do Espírito. Importante ressaltar que
Transformar não pelo ódio e nem pela destruição, mas
a ação do Espírito não é violenta, compulsória. Por isso
pelo amor e com equilíbrio.
cada pessoa deve ter em mente que é ela quem permite
ou não a ação do Espírito de Deus. As três características
Desta forma, somos todos desafiados a viver o poder
listadas do Espírito pelo apóstolo são fundamentais para que transforma.
cumprirmos a Grande Comissão.
O poder mencionado é o mesmo poder citado por
Jesus quando falou sobre a vinda do Espírito Santo. É o
poder não de realizar milagres, mas de ter condições de
enfrentar qualquer adversidade até terminar a missão. É
uma capacitação para ser, viver. Jesus disse que quando
o Espírito viesse, os discípulos receberiam poder para ser
testemunhas. O poder do Espírito faz com que cristãos
no mundo inteiro enfrentem as consequências de pregar
a Palavra de Deus, como prisões e perseguições.

Adaptado do Pr. João Marcos Barreto Soares
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.

PEQUENOS GRUPOS
MULTIPLICADORES (PGM)
202ª SEMANA
JD. CARIOCA III

HFAG

JD. GUANABARA

GUARABU

JD CARIOCA IV

JD CARIOCA II

EMBAIXADORES

JD. CARIOCA I

25 Participantes - 00 Visitantes

Tema:
Não tenham medo!
Texto: Mateus 14:22-34
Quebra-gelo: Alguma
vez na vida você já sentiu
muito medo? Conte a sua
experiência.
Tr a n s i ç ã o : D i a n t e d o
fracasso e tempestade, Jesus
acalma o coração dos seus
discípulos.

CULTO DE ORAÇÃO E ESTUDO BÍBLICO
Uma das orações mais lindas da Bíblia veio do coração de uma mulher. Disse Ana em sua oração:
“O arco dos fortes é quebrado, mas os fracos são revestidos de força. Os que tinham muito, agora
trabalham por comida, mas os que estavam famintos, agora não passam fome. A que era estéril deu
à luz sete filhos, mas a que tinha muitos filhos ficou sem vigor”. (1 Sm 2:4,5). A quem Ana exaltava
em sua oração? Ela disse: “o meu coração exulta no Senhor; no Senhor minha força é exaltada” (1
Sm 2:1). Esse é o triunfo de quem vive uma vida de oração. Quer vencer também? Ore e ajude seus
irmãos a orar no culto de oração de sua Igreja.
DOMINGO:

QUINTA-FEIRA:
19h30min – PGM ON-LINE08:45h - EBD PRESENCIAL CLASSE
Moneró
ÚNICA
DEMAIS DIAS:
09:00h- EBD ON-LINE (YouTube da Igreja) 21:00h –
10:00h CULTO ON-LINE e PRESENCIAL Culto de Oração em casa.
17h30min - EBD ON-LINE - Jovens
19h – CULTO ON-LINE e PRESENCIAL
EBD e PGM:

CIAL

Presidente:
Pr Ivan Xavier

Ministério Atos:

1 - Vo c ê c o n s e g u e s e

identificar com Pedro? V.28

2- O que fez Pedro afundar?

Atividades Semanais

QUARTA-FEIRA:
19h30min – CULTO ON-LINE e PRESEN-

Perguntas para discussão
nos PGM:

Ficarão restritos aos lares de
cada família da igreja, para
atender ao isolamento social
solicitado pelas autoridades.

Pr Luiz Cláudio Robaina Serra

V.30,31
Hoje culto de abertura da
campanha de missões.

3- O que era mais seguro?

Estar no barco ou estar com
Jesus?

Conclusão: Jesus é o único
com autoridade para dizer:
Não tenham medo!
Você já está com ele?
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Pedidos de Oração

SUGESTÃO DE CULTO NO LAR

CULTO MANHÃ 10H

CULTO NOITE 19H

ABERTURA DE MISSÕES MUNDIAIS

Prelúdio
Oração
Boas-vindas
“Somos gratos pelo Poder de Deus...”
“...Que nos Salva,”
Cântico - “Poder pra Salvar”
Dedicação de dízimos e ofertas
Oração de consagração
“...Que nos liberta”
Leitura Bíblica: Lucas 13.10-13; João 8.32
Canto - 462 HCC “Cristo me amou e me livrou”
Oração de Intercessão
“...E que nos leva proclamar o seu amor”
Cântico - Teu Reino
Tema: VIVA O PODER DE TRANSFORMAR
Divisa: “ Pois Deus não nos deu espírito de
covardia, mas de poder, de amor e equilíbrio”
2 Timóteo 1:7 (NVI)
Cântico oficial-Viva o poder de transformar
Testemunho Missionário - Renata Oliveira
Oração final
Poslúdio

Vivendo com Cristo, a cada dia ...
...Temos paz e segurança, pois Ele é o nosso
Senhor
Oração
Leitura Bíblica: Isaías 61: 10 -11
Canto:
318 HCC Que alegria é crer em Cristo
Dedicação de dízimos e ofertas
Oração de consagração
... nos dedicamos, pois reconhecemos que tudo
que temos e tudo que somos vem dEle
Leitura Bíblica: 2 Crônicas 29:11, 31
Canto: 349 CC Oh não temas
Oração de Intercessão
Mensagem Ir. Anderson Ramos de Souza
(Bacharel em Teologia)
Canto: O Novo de Deus
Oração final

Na Igreja de Deus, é elogiado
aquele que tem um coração
generoso para contribuir com o
ministério dos santos: Paulo fala
“e Deus é poderoso para fazer que
lhes seja acrescentada toda a graça,
para que em todas as coisas, em
todo o tempo, tendo tudo o que
é necessário, vocês transbordem
em toda boa obra” (2 Cor 9:8). A
palavra que se destaca neste verso
é “graça”. Deus acrescenta graça
àqueles que são contribuintes e
ofertantes na grande missão de
salvar pecadores.
Banco Bradesco
Ag. 3184 CC. 46.296-9
CNPJ: 34.148.312/0001-69

IDA AO TEMPLO
Durante o período da pandemia, a ida ao templo
para cultuar com os demais irmãos ou participar da
EBD presencial é uma decisão pessoal (por conduta).
Quem não se acha suficientemente seguro para ir ao
Templo, pode acompanhar os cultos on-line. O mais
importante é que nenhum dos nossos membros deixe
de se alimentar com a Palavra de Deus.
Se você vai pela manhã ou à noite, siga corretamente
as normas previstas pelas autoridades sanitárias
municipais.
- Nos períodos de pico da transmissão do vírus, vá
alternativamente pela manhã ou à noite.
- Use máscara;
- Higienize os sapatos na entrada do Templo;
- Use álcool gel nas mãos;
- Observe o distanciamento social para se assentar ;
- Evite contatos físicos (abraço, aperto de mão,
beijo);
- Observe o distanciamento durante uma conversa;
- Seja breve.
- Se está gripado, manteve contato com alguém
com a COVID, ou está doente, não vá ao Templo.
Que o Senhor nos abençoe para que a nossa Igreja
continue adorando a Deus e servindo aos amados
irmãos neste tempo de restrições.

“E tudo quanto pedirde e meu nome eu
o farei, para que o Pai seja glorificado
no Filho. Se pedirdes alguma coisa em
meu nome, eu o farei.”
João 14:13,14

Parabéns pra você...
Manoel G. de Sales

16/mar

Sandra Robaina. Serra

16/mar

Serebias José Lourenço 16//mar

Poslúdio

Em destaque
DÍZIMOS E OFERTAS

Pelo despertamento espiritual da
igreja; pelo pastor Ivan e família;
pelos PGM; pelos líderes e Líderes
em Treinamento de PGM; Pelo Pr Luiz
Cláudio e família; por conversões;
pelos adolescentes e jovens; Cícero
Galdino dos Santos (pai da ir. Raquel);
Leocina; Dc. Adenair; Nair Bastos,
Lauzira; Maria das Neves;Thereza
Ruas; Jathir; Evanilde; Tereza
Jussara; Fran Tavares, Zilda Campos,
Carlos e Eliete, Carlos (pai do Vitor),
Dc.Sidmar, Fernando Pereira.

EBD PRESENCIAL
EBD CLASSE ÚNICA
Domingo
08:45h ás 09:45h

“O Senhor te abençoe e te guarde;
o Senhor faça resplandecer
o seu rosto sobre ti e te conceda
graça; o Senhor volte para ti o seu
rosto e te dê paz.
(Números 6:24-26)

HORÁRIO DA SECRETARIA
Terça-feira: de 14h00min às
18h00min.
Quarta-feira: de 16h00min às
21h00min.
Quinta e sexta-feira: de 08h00min
às 17h00min.
Domingo: 08h00min às 13h00min
e 18h00min às 21h00 min.
Home-Office: 9 horas disponíveis
em casa.
Folga da Secretária: segunda-feira
e sábado.

CULTO
FAMÍLIAS
CULTO
NASNAS
FAMÍLIAS
CADA L A R UM T E M P L O ,
C A DA R E U N I Ã O U M C U L T O ,
MAS UMA SÓ É A NOSSA IGREJA.
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